
 
 
 

 

 

 

FORMULARZ dotyczy szacunkowej wartości zamówienia na 
szanse uczniów na rynku pracy, zajęć nastawionych na 

doskonal

Nazwa Wykonawcy; …………………………………………………….

Adres: ………………………………………..……………………………….

NIP……………………………………………………………………………..

Numer kontak

Osoba do kontaktu: …..………………………………………………

I. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kwidzynie 

L. P. Nazwa Kursu/ szkolenia/ zajęć

1. 
Trener zajęć z języka angielskiego zawodowego

 

2. 

Kursy nadające dodatkowe uprawnienia  zwi
szanse na rynku pracy: 

Prawo jazdy kategorii B 
 

3. 

Kursy nadające dodatkowe uprawnienia  zwi
szanse na rynku pracy: 

Operator wózków widłowych
 

ci zamówienia na świadczenie usługi kursów, szkoleń nadających dodatkowe uprawnienia zwi
 nastawionych na rozwój kompetencji zawodowych, w tym specjalistycznych kursów lub szkole

doskonalących dla nauczycieli kształcenia zawodowego. 

 

Nazwa Wykonawcy; ……………………………………………………..… 

Adres: ………………………………………..………………………………. 

NIP…………………………………………………………………………….. 

Numer kontaktowy; …………………………………………………….….. 

Osoba do kontaktu: …..……………………………………………….…… 

 

Część A - Dotyczy Uczniów/Uczennic 

 

I. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kwidzynie – branża chemia lekka (papiernictwo
 

Nazwa Kursu/ szkolenia/ zajęć 

Kwota brutto 
(za 1 h lub za 1 
kurs/szkolenie) 

 

Vat Jednostka miary

zyka angielskiego zawodowego 
  

64 h tj. 16 h x 4 
grupy 

ce dodatkowe uprawnienia  zwiększające 

  20 uczniów 

ce dodatkowe uprawnienia  zwiększające 

Operator wózków widłowych 
  20 osób 

1 

Załącznik nr 2 

cych dodatkowe uprawnienia zwiększające 
rozwój kompetencji zawodowych, w tym specjalistycznych kursów lub szkoleń 

papiernictwo) 

Jednostka miary Kwota łącznie 

64 h tj. 16 h x 4  

 

 



 
 
 

 

II. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  

1. 
Trener zajęć z języka angielskiego zawodowego

 

2. 
Zajęcia nastawione na rozwój kompetencji zawodowych

zajęcia z programowania sterowników PLC
 

3. 

Kursy nadające dodatkowe uprawnienia  zwi
szanse na rynku pracy: 

Prawo jazdy kat B 
 

4. 

Kursy nadające dodatkowe uprawnienia  zwi
szanse na rynku pracy: 

Lutowanie = IPC 
 

5. 

Kursy nadające dodatkowe uprawnienia  zwi
szanse na rynku pracy: 

SEP 
 

6. 
Kursy nadające dodatkowe uprawnienia  zwi

szanse na rynku pracy: 
IPC 

7. 

Kursy nadające dodatkowe uprawnienia  zwi
szanse na rynku pracy: 

ESD 
 

8. 

Kursy nadające dodatkowe uprawnienia  zwi
szanse na rynku pracy: 
Lean Manufacturing 

 

9. 

Kursy nadające dodatkowe uprawnienia  zwi
szanse na rynku pracy: 

Narzędzia jakości 
 

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  - branża ICT i elektronika 

 

angielskiego zawodowego 
  

128 h tj. 16 h x 8 
grup 

 

cia nastawione na rozwój kompetencji zawodowych: 
cia z programowania sterowników PLC   48 uczniów 

ce dodatkowe uprawnienia  zwiększające 

  32 uczniów 

ce dodatkowe uprawnienia  zwiększające 

  48 uczniów 

dodatkowe uprawnienia  zwiększające 

  32 uczniów 

dodatkowe uprawnienia  zwiększające 
  24 uczniów 

dodatkowe uprawnienia  zwiększające 

  

48 uczniów 

dodatkowe uprawnienia  zwiększające 

  

80 uczniów 

dodatkowe uprawnienia  zwiększające 

  

80 uczniów 

2 

 

128 h tj. 16 h x 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

III. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kwidzynie 

1. 
Trener zajęć z języka angielskiego zawodowego

 

2. 

Zajęcia nastawione na rozwój kompetencji zawodowych
Programowanie aplikacji 

Internetowych 
 

3. 
Zajęcia nastawione na rozwój kompetencji zawodowych

Programowania  z języka C++
 

4. 

Kursy nadające dodatkowe uprawnienia  zwi
szanse na rynku pracy: 
Kurs prawa jazdy B 

 

5. 

Kursy nadające dodatkowe uprawnienia  zwi
szanse na rynku pracy: 

Microsoft Windows Server 
 

6. 

Kursy nadające dodatkowe uprawnienia  zwi
szanse na rynku pracy: 

AutoCAD 
 

7. 

Kursy nadające dodatkowe uprawnienia  zwi
szanse na rynku pracy: 

ESD 
 

8. 

Kursy nadające dodatkowe uprawnienia  zwi
szanse na rynku pracy: 

Lean Manufacturg 
 

9. 

Kursy nadające dodatkowe uprawnienia  zwi
szanse na rynku pracy: 

Narzędzia jakości 
 

 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kwidzynie – branża ICT i elektronika
 

zawodowego 
  

96 h tj. 6 grup 
x 16 h 

cia nastawione na rozwój kompetencji zawodowych: 

  60 uczniów 

cia nastawione na rozwój kompetencji zawodowych: 
zyka C++   60 uczniów 

dodatkowe uprawnienia  zwiększające 

  20 uczniów 

dodatkowe uprawnienia  zwiększające 

  15 uczniów 

dodatkowe uprawnienia  zwiększające 

  10 uczniów 

dodatkowe uprawnienia  zwiększające 

  30 uczniów 

dodatkowe uprawnienia  zwiększające 

  60 uczniów 

dodatkowe uprawnienia  zwiększające 

  60 uczniów 

3 

a ICT i elektronika 

96 h tj. 6 grup  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

IV. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  

1. 
Trener zajęć z języka angielskiego zawodowego

 

2. 

Kursy nadające dodatkowe uprawnienia  zwi
szanse na rynku pracy: 
Kurs prawa jazdy B 

 

3. 

Kursy nadające dodatkowe uprawnienia  zwi
szanse na rynku pracy: 

SEP 
 

4. 

Kursy nadające dodatkowe uprawnienia  zwi
szanse na rynku pracy: 

Spawanie Mag 135 
 

5. 

Zajęcia indywidualne z doradztwa edukacyjno
zawodowego dla uczniów ze Szkół 

Ponadgimnazjalnych objętych projektem.
 

 

I Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kwidzynie 

L. P. Nazwa Kursu/ szkolenia/ zajęć 

1. 

kursy/szkolenia doskonalące (kursy umieję
obsługi programów komputerowych branż
celulozowo – papierniczej PMC) 
 

 

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  - branża energetyka i ekoenergetyka
 

zyka angielskiego zawodowego 
  

64 h tj. 4 grupy 
x 16 h 

dodatkowe uprawnienia  zwiększające 

  16 uczniów 

dodatkowe uprawnienia  zwiększające 

  12 uczniów 

dodatkowe uprawnienia  zwiększające 

  12 uczniów 

doradztwa edukacyjno- 
zawodowego dla uczniów ze Szkół 

tych projektem. 
  1080 h 

Część B - Dotyczy Nauczycieli/Nauczycielek 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kwidzynie – branża chemia lekka (papiernictwo)
 

Kwota brutto 
(za 1 h lub za 1 
kurs/szkolenie) 

 
 

Vat 
Jednostka miary

(kursy umiejętności 
obsługi programów komputerowych branży 

  4 nauczycieli 

4 

a energetyka i ekoenergetyka 

64 h tj. 4 grupy  
 

 

 

 

 

a chemia lekka (papiernictwo) 

Jednostka miary Kwota łącznie 

  



 
 
 

 

II. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  

1. 
kursy/szkolenia doskonalące (kurs programowania 

sterowników PLC) 
 

2. 
kursy/szkolenia doskonalące kurs

ESD, IPC 
 

 

III. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kwidzynie 

1. 
kursy/szkolenia doskonalące Windows Server

 

2. 
Kursy/szkolenia doskonalące SQL Server

 

3. 
Studia podyplomowe grafika komputerowa

 

 

IV. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  

1. 

Kursy/szkolenia doskonalące - usługa (monta
urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, 

uprawnienie SEP) 
 

 

Całość zamówienia 

Vat  

Kwota brutto  

 

………………………………………..  ………………………………………..

Pieczątka    Data  

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  - branża ICT i elektronika 
 

(kurs programowania 
  5 nauczycieli 

ce kurs 
  10 nauczycieli 

Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kwidzynie – branża ICT i elektronika
 

Windows Server 
  2 nauczycieli 

SQL Server 
  1 nauczyciel 

Studia podyplomowe grafika komputerowa 
  1 nauczyciel 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  - branża energetyka i ekoenergetyka

 
usługa (montaż 

systemów energetyki odnawialnej, 
  3 nauczycieli

………………………………………..  ……………………………………….. 

   Podpis 

5 

 

  

  

a ICT i elektronika 

  

  

  

a energetyka i ekoenergetyka 

  


